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 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad De koper van de Corneliuskerk aan de Kapelaan Kockstraat, Rens Swart, maakt kennis met leden van de raad en hij 
stelt zichzelf voor aan de deelnemers van de vergadering. Met dank neemt hij een kopie van de Steenbergse Courant 
(editie 6 december 2019) waarin zijn interview staat. Het interview geeft zijn bedoelingen goed weer. Uiteraard zijn 
verwarming en onderhoud van de kerk momenteel de meest belangrijke punten van aandacht.  

3. Notulen vorige vergadering. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de ontbrekende notulen van vergaderingen in 2019 alsnog op de 
website aan te bieden.  

4. Mededelingen Brigitte Wisse heeft, na bijna 5 jaar, haar rol van secretaris overgedragen aan Henk Groenendijk. Alle wijzigingen en 
details rond deze wisseling zal op de website bekend gemaakt worden. De raad dankt Brigitte voor haar contributie in 
het bestuur en is blij dat zij als “gewoon” lid van de raad actief blijft.  

5.  Post 
 

De gemeente Steenbergen blikt terug op de kernbezoeken eerder dit jaar. De ervaringen met de bezoeken zijn goed 
te noemen. Vanuit de gemeente komt de vraag hoe zij nog beter kan communiceren dat zo’n kernbezoek wordt 
georganiseerd en op welke wijze deelname (met name de aantallen) door inwoners van de kernen kan worden 
vergroot. Al jouw ideeen hoe je als inwoner geinformeerd en betrokken wil worden zijn welkom als mail naar 
info@dorpsraadwelberg.nl. 
Een andere noemenswaardige zaak is “Ontwerp Visie energie en ruimte” waarin een onderwerp zoals 
zonne(paneel)velden ook in het buitengebied van de Welberg worden overwogen. Meer informatie op dit en andere 
raadsinformatie is te vinden op de website https://raad.gemeente-steenbergen.nl/ 
 

6.  Punten voor kerncoördinator Een grote pluim voor de gemeente die bij onderhoud van de verlichting van het klaprozenviaduct  de inwonerkritiek 
van “felle lampen voor verkeer” terharte heeft genomen en direct aangepast. 
 

7.  Agendapunten uit vorige 
vergadering(en). 

De vergaderkalender voor de dorpsraad in 2020 is bekend en gepubliceerd op de website. 

8.  Financiën en 
subsidieaanvraag 

Geen inhoudelijke opmerkingen 

mailto:info@dorpsraadwelberg.nl
https://raad.gemeente-steenbergen.nl/
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9.  Centrumplan Welberg Geen inhoudelijke opmerkingen 

10. Lint van klaprozen De kerstmarkt van 8 december 2019 was wederom een succes voor de verkoop van de klaproosschildjes. Naast 
kleine voorraden bij de bekende verkooppunten in en rond Steenbergen, heeft “een lint van klaprozen” er zelf nog 
slechts 25 exemplaren beschikbaar voor de vrije verkoop. Mede gedreven door 75-jaar bevrijding en herdenking aan 
de slag om de Schelde is de verkoop een succes te noemen. 

11. Hondenspeelplaats Het projectplan wordt regelmatig aangescherpt en eerdaags voorbereid om bij de gemeente te toetsen aan het 
subsidiebeleid. Concrete vraag zal dan zijn of alle benodigde elementen voldoende zijn benoemd. 
 
Om een eerste budgetronde voor te bereiden, zij er nu een drietal opties voor kosten van de inrichting gemaakt. 
Eén van de opties is de “doe-het-zelf”-methode en twee opties zijn op basis van commerciële aanbiedingen voor het 
plaatsen van het hekwerk. 
Het planten van de haagelementen en de inrichting van de speelplaat zelf met speeltoestellen is en blijft voorzien als 
vrijwilligerswerk.  

12.  Wandelpad Boomdijk  Ronald Luijks, verantwoordelijke voor onderhoud groene ruimte voor o.a. de Welberg, zal in de volgende vergadering 
uitleg geven over egalisatie en maaibeleid van de gemeente. 

13. Herdenking 75 jaar bevrijding Alle initiatieven en activiteiten rond de viering van 2 november jongstleden zijn allemaal goed ontvangen en er zijn 
veel enthousiaste reactie gehoord. 

14. Onderwerpen nieuwsbrief Geen inhoudelijke opmerkingen 

15.  Rondvraag Geen inhoudelijke opmerkingen 

16. Sluiting  

 

Vergaderschema 

27 januari 2020 

17 februari 2020 

16 maart 2020 

20 april 2020 
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25 mei 2020 

29 juni 2020 

-- Zomerreces -- 

24 augustus 2020 

28 september 2020 

26 oktober 2020 

23 november 2020 

21 december 2020 
 

 


